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Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 

Impreza turystyczna numer 33 /2019 

MORAWSKI KRAS: Jaskinia PUNKVY, 

Przepaść MACOCHA 
 

5 maja 2019r. - niedziela 
 

Wyjazd o godz. 7.00 z Chorzowa z Rynku – ul. Kościuszki, po zgłoszeniu: 
z Katowic godz. 7.15 (ul. Andrzeja), i Gliwic godz. 7.35 (Plac Piastów). Przejazd przez 
Ostrawę, Ołomuniec, Prościejów na parking Skalny Młyn w Morawskim Krasie. 

Zwiedzanie Domu Przyrody Morawskiego Krasu, przejście piesze (ok. 35 min.) 
lub przejazd kolejką kołową (N-100 Kč, U-80 Kč) doliną potoku Punkvy do wejścia 
jaskini. Zwiedzanie Jaskini Punkvy (rezerwacja) wraz z rejsem łodzią wewnątrz jaskini. 
Na trasie przejścia w jaskini Przepaść Macochy od dołu. Po wyjściu krótki czas na 
wytchnienie, piesze przejście (ok. 30 min.) na górny parking. Na trasie dolny taras 
z widokiem do Przepaści Macocha lub wyjazd kolejką kabinową (N-100 Kč, U-80 Kč) na 
górny taras Przepaści Macocha. Po zwiedzaniu czas wolny na wytchnienie, czyli posiłek 
we własnym zakresie i wyjazd w drogę powrotną.  

Planowany powrót do Chorzowa przez Gliwice, Katowice ok. godz. 20.30. 
 

Świadczenia:  
• Przejazd autokarem,  

• opłaty drogowe, parkingowe,  

• obsługa pilota – przewodnika beskidzkiego, 

• rezerwacja wejścia do Jaskini Punkvy, z usługą przewodnicką, 

• ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA - KL 20 000€, NNW 15000 zł.  
 

koszt wycieczki: 96 zł  
koszt wycieczki z rabatem: 88 zł 

(członkowie PTTK – skł. 2019r., Karta Turysty CCIiT) 
 

Dodatkowo: na wstęp do jaskini wraz z rejsem : N - 210 Kč, U - 180 Kč, dzieci 3-15 lat – 100 Kč  
Obowiązkowo dokumenty (paszport bądź dowód osobisty)  i obuwie turystyczne !!!  

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 30 zł od uczestnika przy zgłoszeniu, pozostałą kwota na dwa tygodnie 
przed realizacją wyjazdu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni roboczych. 

(w przypadku rezygnacji zwrot zgodnie z OWU w imprezach turystycznych). 
Zapisy i informacji udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub tel. kom. 0048 502 46 38 28 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce 
konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „KRAS”. 

Jaskinia PUNKVY: 
temp. 7-8oC 

czas przejścia: 60 min. 
dł. trasy: 1250 m 

http://www.chorzow.travel.pl/

